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Kampagnetekster på faktura og kontoudtog 

Der er i systemet mulighed for at få udskrevet kampagnetekster på faktura 

og kontoudtog, f.eks. en besked om åbent hus eller tilbud på eftersyn af 

plæneklipper osv. 

Kampagneteksterne kan udskrives såfremt følgende rapporter anvendes 

Salg (reservedele og maskiner): 

6038985 DSM salg faktura m fik. 

6038957 u. fik. 

Service: 

6038983 DSM service faktura m fik. 

6039017 u. fik. 

Kontoudtog: 

6038975 DSM kontoudtog m. fik 

6052084 DSM kontoudtog II m fik 

6039023 u. fik 

6052085 DSM kontoudtog II 

 

Kampagnetekster udskrives ikke på proforma-faktura. 

Kampagneteksterne kan opsættes generelt eller pr. ansvarscenter og pr. 

bilagstype. 

Opsætning 

Oprettelse af kampagnetekster foretages under Økonomistyring – 

Opsætning – Generelt – Kampagnetekster: 
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Feltet Kode 

I dette felt skal du angive en valgfri kode, som identificerer kampagnen. 

Feltet Beskrivelse 

I dette felt skal du angive en valgfri tekst, som beskriver kampagnen. 

Beskrivelsen udskrives ikke, men vil lette genfinding af kampagnetekster i 

oversigtsbilledet (F5). 

Feltet Ansvarscenter 

Hvis du angiver et ansvarscenter gælder kampagneteksterne kun for 

f.eks. de fakturaer, som tilhører det pågældende ansvarscenter. 

Hvis du ikke udfylder ansvarscenter, gælder kampagneteksterne for 

samtlige ansvarscentre. 

Feltet Bilagstype 

Her kan du vælge mellem følgende bilagstyper: Salgsfaktura, 

Servicefaktura, Maskinfaktura, Kontoudtog, Alle. 

Feltet Kundegruppekode 

Hvis du angiver en kundegruppekode gælder kampagneteksterne kun for 

den pågældende kundegruppekode. 

Hvis du ikke udfylder kundegruppekode, gælder kampagneteksterne for 

alle kundegruppekoder. 

Kundegruppekoden findes som felt på debitorkortet. 

Feltet Startdato/Slutdato 

Her skal du angive hvilken periode kampagneteksterne skal anvendes i. 

Ved udskrift sammenholdes den angivne periode med arbejdsdatoen. Du 

har således mulighed for at oprette kampagneteksterne i god tid før de 

skal anvendes. 

Feltet Aktiv 

Kun kampagnetekster, hvor feltet er markeret, vil blive udskrevet. 

Feltet Tekst 

Her kan du oprette et valgfrit antal tekstlinier. Husk dog på, at hvis du 

opretter mange tekstlinier, vil flere fakturaer/kontoudtog sandsynligvis 

fylde mere end en side. 

 

Opsætning debitorkort 

Hvis du ønsker at anvende forskellige kampagnetekster til forskellige 

kundegrupper skal du på hver enkelt debitor påsætte en 

kundegruppekode. Feltet finder du på fanen Generelt: 
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Nye kundegrupper kan oprettes ved at trykke F6 i feltet og derefter oprette 

kundegrupperne direkte i oversigtsbilledet: 

 

Eventuelt kan du køre rapport 6051967 – denne rapport indsætter 

værdien fra feltet Debitorbogføringsgruppe i feltet Kundegruppekode. 

 

Hvis du anvender debitorskabeloner til oprettelse af kunder, har du også 

mulighed for at indmelde en kundegruppekode på debitorskabelonen. 

 

Faktura og kontoudtog 

Kampagneteksterne udskrives på faktura og kontoudtog umiddelbart før 

bilagstekster. 

Kampagneteksterne udskrives med fed skrifttype. 

Kun kampagnetekster hvor arbejdsdato ligger indenfor det datointerval, 

der er angivet på kampagneteksterne, vil blive udskrevet. 

Og kun kampagnetekster, der er markeret som aktive, vil blive udskrevet. 
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Er der indmeldt tekst til et bestemt ansvarscenter anvendes denne – eller 

anvendes ansvarscenter blank. 

Er der indmeldt tekst til en bestemt debitorgruppe anvendes denne – 

ellers anvendes debitorgruppe blank. 

Er der indmeldt tekst til en bestemt bilagstype anvendes denne – ellers 

anvendes en evt. tekst til bilagstype ’Alle’. 

Skematisk fremstillet foretages søgning efter gyldige kampagnetekster i 

udskriftsprogrammerne således: 

Søgerækkefølge Ansvarscenter Bilagstype Kundegruppe 

1 Specifik Specifik Specifik 

2 Specifik Alle Specifik 

3 Specifik Specifik Blank 

4 Specifik Alle Blank 

5 Blank Specifik Specifik 

6 Blank Alle Specifik 

7 Blank Specifik Blank 

8 Blank Alle Blank 

 

På faktura-udskrifter hentes ansvarscenter fra fakturahovedet.  

På kontoudtog hentes ansvarscenter fra kundekortet. 

 


